
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

صصقلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

01a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 758  )  ( 400  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
-2 << نيبملا باتكلا  تاياء  كلت  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3<< نونمؤي موقل  قحلاب  نوعرفو  ىسوم  أبن  نم  كيلع  اولتن  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 ............ << ضرألا يف  الع  نوعرف  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5............<< اوفعضتسا نيذلا  ىلع  نمن  نأ  ديرن  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
.؟ 6- ةقباسلا ممألا  يف  مئانغلا  مكح  ام 
.؟ 7- ةقباسلا ممألا  نم  لضفأ  اننأل  مرحت  نأ  ىلوألاو  مئانغلا  انل  تلح  فيك 
-8 ................<< ضرألا يف  مهل  نكمن  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

01b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 362  ) Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 12ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  65ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  4جمانرب 

ًايلاح 81نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
81

سمألا راوز 
613
راوزلا يلامجإ 

6848768

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
53

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
14278
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
20
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 
1

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 632  )  ( 362  ) 

 :- تايوتحملا  

هولعاج1- كيلإ و  هودآر  انإ  ينزحت  يفاخت و ال  ميلا و ال  يف  هيقلأف  هيلع  تفخ  اذإف  هيعـضرأ  نأ  ىـسوم  مأ  ىلإ  آنيحوأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نيلسرملا نم 

-2 << نيئطاخ اوناك  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  نإ  انزح  اودع و  مهل  نوكيل  نوعرف  لاء  هطقتلاف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نورعشي مهو ال  ادلو  هذختن  وأ  آنعفني  نأ  ىسع  هولتقت  كلو ال  يل  نيع  ترق  نوعرف  تأرما  تلاق  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
.؟4- رقاع اهنأ  ىلع  لدي  اذه  نوعرف  ةأرما  مالك  له 
.؟5- نوعرف تأرما  مالك  نم  " نورعشي مهو ال   :" ىلاعت هلوق  نوكي  نأ  حصي  له 
.؟6- ملست نأ  دعب  وأ  لبق  اذه  نوعرف  ةأرما  مالك  له 
-7 << نينمؤملا نم  نوكتل  اهبلق  ىلع  انطبر  نأ  آلول  هب  يدبتل  تداك  نإ  اغراف  ىسوم  مأ  داؤف  حبصأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

02a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 690  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
-2 ........... << ميلا يف  هيقلأف  هيلع  تفخ  اذإف  هيعضرأ  نأ  ىسوم  مأ  ىلإ  انيحوأو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نيئطاخ اوناك  امهدونجو  ناماهو  نوعرف  نإ  ًانزحو  ًاودع  مهل  نوكيل  نوعرف  لآ  هطقتلاف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نورعشي مهو ال  ًادلو  هذختن  وأ  انعفني  نأ  ىسع  هولتقت  كلو ال  يل  ٍنيع  ترق  نوعرف  تأرما  تلاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نينمؤملا نم  نوكتل  اهبلق  ىلع  انطبر  نأ  الول  هب  يدبتل  تداك  نإ  اًغراف  ىسوم  مأ  داؤف  حبصأو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةشقانم6-
ةيآلا7- دئاوف  ةمتت 
-8 << نورعشي مهو ال  ٍبنج  نع  هب  ترصبف  هيصق  هتخأل  تلاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةشقانم9-

ةيآلا10- دئاوف  ةمتت 
-11 << نوحصان هل  مهو  مكل  هنولفكي  ٍتيب  لهأ  ىلع  مكلدأ  له  تلاقف  لبق  نم  عضارملا  هيلع  انمرحو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
لاؤس12-
؟13- رطاف اعمل  اغراف " ىسوم  مأ  داؤف  حبصأو   " هلوق يف  فلؤملا  لوق  نأ  ىلع  لدت  الأ  ةيآلا  هذه 
لاؤس14-
-15 << نوحصان هل  مهو  مكل  هنولفكي  ٍتيب  لهأ  ىلع  مكلدأ  له  تلاقف  لبق  نم  عضارملا  هيلع  انمرحو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةشقانم16-

02b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.19  ) ( ةغرفم  )  ( 628  )  ( 324  ) 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8915
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8915
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8915
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8916
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8916
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8916
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8917
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8917
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8917
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


0
تاحفصلا يلامجإ 

14354

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

3نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
2اينابسا

4اسنرف
ةدحتملا 7ةكلمملا 

ادنلريا 1ةيروهمج 
2نانبل
2ايبيل

2برغملا
7ادنلوه
1اينامور
1ايسور

11ةيدوعسلا
1ايناركوأ
28اكيرمأ

Vg1
ًايلاح 81نيدجاوتملا 

 (  5.19  ) ( ةغرفم  )  ( 628  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوحصان هل  مهو  مكل  هنولفكي  تيب  لهأ  ىلع  مكلدأ  له  تلاقف  لبق  نم  عضارملا  هيلع  انمرح  و  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نوملعيال مهرثكأ  نكلو  قح  هللا  دعو  نأ  ملعتلو  نزحت  الو  اهنيع  رقت  يك  همأ  ىلإ  هانددرف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
.؟4- نوعرف لآ  نم  ىسومب  ةيمستلا  له 
-5 << نينسحملا يزجن  كلذكو  املعو  امكح  هانيتاء  ىوتساو  هدشأ  غلب  املو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
نم6- يذلا  هثاغتـساف  هودع  نم  اذهو  هتعيـش  نم  اذه  نالتتقي  نيلجر  اهيف  دجوف  اهلهأ  نم  ةلفغ  نيح  ىلع  ةنيدملا  لخدو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيبم لضم  ودع  هنإ  ناطيشلا  لمع  نم  اذه  لاق  هيلع  ىضقف  ىسوم  هزكوف  هودع  نم  يذلا  ىلع  هتعيش 
.؟7- ةيآلا يف  نالتتقي  ىنعم  ام 

03a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 585  )  ( 320  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 .................................<< اهلهأ نم  ةلفغ  نيح  ىلع  ةنيدملا  لخدو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-2 << ميحرلا روفغلا  وه  هنإ  هل  رفغف  يلرفغاف  يسفن  تملظ  ينإ  بر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نيمرجملل اريهظ  نوكأ  نلف  يلع  تمعنأآمب  بر  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نيمرجملل اريهظ  نوكأ  نلف  يلع  تمعنأآمب  بر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نيبم يوغل  كنإ  ىسوم  هل  لاق  هخرصتسي  سمألاب  هرصنتسا  يذلا  اذإف  بقرتي  افئآخ  ةنيدملا  يف  حبصأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
نأ6- آلإ  دـيرت  نإ  سمألاب  اسفن  تلتق  امك  ينلتقت  نأ  دـيرتأ  ىـسوم  اي  لاق  امهل  ودـع  وه  يذـلاب  شطبي  نأ  دارأ  نأآملف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيحلصملا نم  نوكت  نأ  ديرت  امو  ضرألا  يف  ارابج  نوكت 
-7 << نيحصانلا نم  كل  ينإ  جرخاف  كولتقيل  كب  نورمتأي  ألملا  نإ  ىسوم  اي  لاق  ىعسي  ةنيدملا  اصقأ  نم  لجر  ءآجو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 ...............<< نيدم ءآم  درو  املو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةشقانملا9-

-10....................<< لظلا ىلإ  ىلوت  مث  امهل  ىقسف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

03b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 609  )  ( 300  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 .................<< لظلا ىلإ  ىلوت  مث  امهل  ىقسف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-2.....................<< ءايحتسا ىلع  يشمت  امهادحإ  هتءآجف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
توجن3- فخت  لاق ال  صصقلا  هيلع  صقو  هءآج  املف  انل  تيقس  ام  رجأ  كيزجيل  كوعدي  يبأ  نإ  تلاق  ءآيحتـسا  ىلع   : >> .... ىلاعت هللا  لاق 

 << نيملاظلا موقلا  نم 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003325

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103581138

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458317

راوزلا لجس 
105087

ةيمقرلا ةبتكملا 
723606

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108317348

-4 << نيمألا يوقلا  ترجأتسا  نم  ريخ  نإ  هرجأتسا  تبأ  آي  امهادحإ  تلاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا5-
ةشقانملا6-
-7 ..............<< صصقلا هيلع  صقو  هءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

04a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 661  )  ( 332  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ..............<< صصقلا هيلع  صقو  هءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
ةلئسألا2-
-3 ...................<< هرجأتسا تبأ  آي  امهادحإ  تلاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
نأ4- ديرأآمو  كدنع  نمف  ارـشع  تممتأ  نإف  جـجح  ينامث  ينرجأت  نأ  ىلع  نيتاه  يتنبا  ىدـحإ  كحكنأ  نأ  دـيرأ  ينإ  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيحلاصلا نم  هللا  ءآش  نإ  يندجتس  كيلع  قشأ 
-5 << ليكو لوقن  ام  ىلع  هللا  يلع و  ناودع  الف  تيضق  نيلجألا  اميأ  كنيب  ينيب و  كلذ  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا6-
ةشقانملا7-
-8 ................<< هرجئتسا تبأآي  امهادحإ  تلاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا9-

.؟10- بياشلا ايب  لجرلا  ىداني  نأ  حصي  له 
-11................<< يتنبا ىدحإ  كحكنأ  نأ  ديرأ  ينإ  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

04b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 607  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

-1................<< يتنبا ىدحإ  كحكنأ  نأ  ديرأ  ينإ  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
ةلئسألا2-
-3................<< يتنبا ىدحإ  كحكنأ  نأ  ديرأ  ينإ  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-4 << ليكو لوقن  ام  ىلع  هللا  يلع و  ناودع  الف  تيضق  نيلجألا  اميأ  كنيب  ينيب و  كلذ  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
اهنم5- مكيتاء  يلعل  اران  تسناء  ينإ  اوثكما  هلهأل  لاق  اران  روطلا  بناج  نم  سناء  هلهأب  راسو  لجألا  ىسوم  ىضق  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نولطصت مكلعل  رانلا  نم  ةوذج  وأ  ربخب 

05a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 328  ) Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!
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 ( تياباغيم  5.26  ) ( ةغرفم  )  ( 647  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

مكيتاء1- يلعل  اران  تسناء  ينإ  اوثكما  هلهأل  لاق  اران  روطلا  بناج  نم  سناء  هلهأب  راسو  لجألا  ىـسوم  ىـضق  املف  ةيآلا << :  ريـسفت  ةـمتت 
 << نولطصت مكلعل  رانلا  نم  ةوذج  وأ  ربخب  اهنم 

. ؟ >> 2- ىده رانلا  ىلع  دجأ  وأ  ىرخألا <<  ةيآلا  يف  ىلاعت  هلوق  ىنعم  ام 
-3 << نيملاعلا بر  هللا  انأ  ينإ  ىسوم  اي  نأ  ةرجشلا  نم  ةكرابملا  ةعقبلا  يف  نميألا  داولا  ئطاش  نم  يدون  اهاتأ  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
؟ 4- هيبشتلا يضتقي  فرحب  ملكتي  هللا  نإ  انلوق  له 
؟ 5- ةيآلا يف  ةرجشلا  ركذ  ةدئاف  ام 
-6 << نينمآلا نم  كنإ  فخت  لبقأ و ال  ىسوم  اي  بقعي  مل  اربدم و  ىلو  نآج  اهنأك  زتهت  اهاءر  املف  كاصع  قلأ  نأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

05b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.73  ) ( ةغرفم  )  ( 607  )  ( 347  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نينمآلا نم  كنإ  فخت  لبقأ و ال  ىسوم  اي  بقعي  مل  اربدم و  ىلو  نآج  اهنأك  زتهت  اهاءر  املف  كاصع  قلأ  نأ  و  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
ةحضاو2- ريغ  ةلئسأ 
-3 ............ << لجألا ىسوم  ىضق  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 ........................<< يدون اهاتأ  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةحضاو5- ريغ  ةلئسأ 
-6 .........................<< كاصع قلأ  نأ  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةحضاو7- ريغ  ةلئسأ 
ىلإ8- كبر  نم  ناناهرب  كناذـف  بهرلا  نم  كحانج  كـيلإ  ممـضا  ءوس و  ريغ  نم  ءاـضيب  جرخت  كـبيج  يف  كدـي  كلـسا  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 

 << نيقساف اموق  اوناك  مهنإ  هإلم  نوعرف و 
-9 ................. << كبيج يف  كدي  كلسا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

-10 << نوبذكي نأ  فاخأ  ينإ  ينقدصي  اءدر  يعم  هلسرأف  اناسل  ينم  حصفأ  وه  نوراه  يخأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

06a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 589  )  ( 313  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوبذكي نأ  فاخأ  ينإ  ينقدصي  اءدر  يعم  هلسرأف  اناسل  ينم  حصفأ  وه  نوراه  يخأ  و  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-2 << نوبلاغلا امكعبتا  نم  امتنأ و  آنتايآب  امكيلإ  نولصي  الف  اناطلس  امكل  لعجن  كيخأب و  كدضع  دشنس  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نولوألا انئآباء  يف  اذهب  انعمسام  ىرتفم و  رحس  الإ  آذه  ام  اولاق  تانيب  انتايآب  ىسوم  مهءآج  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةحضاو4- ريغ  ةلئسأ 
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-5............... << اسفن مهنم  تلتق  ينإ  بر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6.............<< ينم حصفأ  وه  نوراه  يخأ  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 .......................<< كدضع دشنس  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

06b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( ةغرفم  )  ( 589  )  ( 294  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 .......................<< كدضع دشنس  لاق  دئاوفلا << :  ةمتت 
-2 ............ << انتايآب ىسوم  مهءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نوملاظلا حلفي  هنإ ال  رادلا  ةبقاع  هل  نوكت  نم  هدنع و  نم  ىدهلاب  ءآج  نمب  ملعأ  يبر  ىسوم  لاق  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
علطأ4- يلعل  احرـص  يل  لعجاف  نيطلا  ىلع  ناماهاي  يل  دـقوأف  يريغ  هلإ  نم  مكل  تملع  ام  ألملا  اهيأآي  نوعرف  لاق  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيبذاكلا نم  هنظأل  ينإ  ىسوم و  هلإ  ىلإ 
ةحضاو5- ريغ  ةلئسأ 
-6.................<< ىدهلاب ءآج  نمب  ملعأ  يبر  ىسوم  لاق  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7............................<< يريغ هلإ  نم  مكل  تملع  ام  ألملا  اهيأآي  نوعرف  لاق  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-8 << نوعجري انيلإ ال  مهنأ  اونظ  قحلا و  ريغب  ضرألا  يف  هدونجو  وه  ربكتساو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

07a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 599  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوعجري انيلإ ال  مهنأ  اونظ  قحلا و  ريغب  ضرألا  يف  هدونجو  وه  ربكتساو  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيملاظلا ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  ميلا  يف  مهانذبنف  هدونج  هانذخأف و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نورصني ةمايقلا ال  مويو  رانلا  ىلإ  نوعدي  ةمئأ  مهانلعجو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نيحوبقملا نم  مه  ةمايقلا  مويو  ةنعل  ايندلا  هذه  يف  مهانعبتأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 ..................<< ضرألا يف  هدونج  وه و  ربكتسا  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 ......................<< مهانذبنف هدونجو  وه  هانذخأف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 ....................<< رانلا ىلإ  نوعدي  ةمئأ  مهانلعجو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-8 ......................<< ةنعل ايندلا  هذه  يف  مهانعبتأو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-9 << نوركذتي مهلعل  ةمحر  ىده و  سانلل و  رئآصب  ىلوألا  نورقلا  انكلهأ  آم  دعب  نم  باتكلا  ىسوم  انيتاء  دقل  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

-10 << نيدهاشلا نم  تنك  ام  رمألا و  ىسوم  ىلإ  آنيضق  ذإ  يبرغلا  بناجب  تنك  ام  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

07b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
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 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 627  )  ( 306  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيدهاشلا نم  تنك  ام  رمألا و  ىسوم  ىلإ  آنيضق  ذإ  يبرغلا  بناجب  تنك  ام  و  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيلسرم انك  انكل  انتاياء و  مهيلع  اولتت  نيدم  لهأ  يف  ايواث  تنك  امو  رمعلا  مهيلع  لواطتف  انورق  انأشنأ  آنكلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 .......................<< باتكلا ىسوم  انيتاء  دقل  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 ............................<< يبرغلا بناجب  تنك  امو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5<< نيلسرم انك  انكل  انتاياء و  مهيلع  اولتت  نيدم  لهأ  يف  ايواث  تنك  امو   : >> ......... ىلاعت هلوق  ريسفت  ةمتت 
-6<< نوركذتي مهلعل  كلبق  نم  ريذن  نم  مهانيتأ  آم  اموق  رذنتل  كبر  نم  ةمحر  نكل  انيدان و  ذإ  روطلا  بناجب  تنك  امو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
نينمؤملا7- نم  نوكن  كتاياء و  عبتنف  الوسر  انيلإ  تلـسرأ  آلول  انبر  اولوقيف  مهيديأ  تمدق  امب  ةبيـصم  مهبيـصت  نأ  آلول  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

<<

08a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 595  )  ( 357  ) 

 :- تايوتحملا  

نينمؤملا1- نم  نوكن  كتاياء و  عبتنف  الوسر  انيلإ  تلسرأ  آلول  انبر  اولوقيف  مهيديأ  تمدق  امب  ةبيصم  مهبيصت  نأ  آلول  و  ةيآلا << :  ريـسفت  ةمتت 
<<

نارحاس2- اولاق  لبق  نم  ىسوم  يتوأآمب  اورفكي  ملوأ  ىـسوم  يتوأآم  لثم  يتوأ  آلول  اولاق  اندنع  نم  قحلا  مهءآج  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نورفاك لكب  انإ  اولاقو  ارهاظت 

ةشقانملا3-
-4 .............. << اندنع نم  قحلا  مهءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 ............ << آمهنم ىدهأ  وه  هللا  دنع  نم  باتكب  اوتأف  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 .......<< مهءآوهأ نوعبتي  امنأ  ملعاف  كل  اوبيجتسي  مل  نإف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

08b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 587  )  ( 303  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 .......<< مهءآوهأ نوعبتي  امنأ  ملعاف  كل  اوبيجتسي  مل  نإف  ةيآلا << :  دئاوف  ةمتت 
-2 << نوركذتي مهلعل  لوقلا  مهل  انلصو  دقلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نونمؤي هب  مه  هلبق  نم  باتكلا  مهانيتاء  نيذلا  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نيملسم هلبق  نم  انك  انإ  آنبر  نم  قحلا  هنإ  هب  انماء  اولاق  مهيلع  ىلتي  اذإو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نوقفني مهانقزر  اممو  ةئيسلا  ةنسحلاب  نوءرديو  اوربص  امب  نيترم  مهرجأ  نوتؤي  كئلوأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
.؟6- يصاعملا ىلع  ربصلا  نم  مظعأ  ءالبلا  ىلع  ربصلا  له 
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-7 << نوقفني مهانقزر  اممو  ةئيسلا  ةنسحلاب  نوءرديو  اوربص  امب  نيترم  مهرجأ  نوتؤي  كئلوأ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

09a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 577  )  ( 311  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوقفني مهانقزر  اممو  ةئيسلا  ةنسحلاب  نوءرديو  اوربص  امب  نيترم  مهرجأ  نوتؤي  كئلوأ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
ةلئسألا2-
-3 << نوركذتي مهلعل  لوقلا  مهل  انلصو  دقلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نونمؤي هب  مه  هلبق  نم  باتكلا  مهانيتاء  نيذلا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 ....................<< هب انماء  اولاق  مهيلع  ىلتي  اذإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6...........<< اوربص امب  نيترم  مهرجأ  نوتؤي  كئلوأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 << نيلهاجلا يغتبنال  مكيلع  مالس  مكلامعأ  مكل  انلامعأ و  آنل  اولاق  هنع و  اوضرعأ  وغللا  اوعمس  اذإ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8................ << هنع اوضرعأ  وغللا  اوعمس  اذإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

09b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 572  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيلهاجلا يغتبنال  مكيلع  مالس  مكلامعأ  مكل  انلامعأ و  آنل  اولاق  هنع و  اوضرعأ  وغللا  اوعمس  اذإ  و  دئاوفلا << :  ةمتت 
-2 << نيدتهملاب ملعأ  وه  ءآشي و  نم  يدهي  هللا  نكلو  تببحأ  نم  يدهت  كنإ ال  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
اندل و4- نم  اقزر  ئيش  لك  تارمث  هيلإ  ىبجي  انماء  امرح  مهل  نكمن  ملوأ  آنضرأ  نم  فطختن  كعم  ىدهلا  عبتن  نإ  اولاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نوملعي مهرثكأ ال  نكل 
ةشقانملا5-

10a- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( ةغرفم  )  ( 581  )  ( 304  ) 

 :- تايوتحملا  

-1<< نودتهي اوناك  مهنأ  ول  باذعلا  وأرو  مهل  اوبيجتسي  ملف  مهوعدف  مكءآكرش  اوعدا  ليق  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-2<< نيلسرملا متبجأ  آذام  لوقيف  مهيداني  موي  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3<< نولءاستي مهف ال  ذئموي  ءابنألا  مهيلع  تيمعف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نيحلفملا نم  نوكي  نأ  ىسعف  احلاص  لمعو  نماءو  بات  نم  امأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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-5 << نوكرشي امع  ىلاعتو  هللا  ناحبس  ةريخلا  مهل  ناك  ام  راتخي  ءآشي و  ام  قلخي  كبرو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << نونلعي امو  مهرودص  نكت  ام  ملعي  كبرو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << نوعجرت هيلإو  مكحلا  هلو  ةرخألاو  ىلوألا  يف  دمحلا  هل  وه  الإ  هلإآل  هللا  وهو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نيحلفملا نم  نوكي  نأ  ىسعف  احلاص  لمعو  نماءو  بات  نم  امأف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-9 << نوكرشي امع  ىلاعتو  هللا  ناحبس  ةريخلا  مهل  ناك  ام  راتخي  ءآشي و  ام  قلخي  كبرو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

10b- صصقلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 583  )  ( 292  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- دئاوفلا  ةمتت 
-2 << نونلعي امو  مهرودص  نكت  ام  ملعي  كبرو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نوعجرت هيلإو  مكحلا  هلو  ةرخألاو  ىلوألا  يف  دمحلا  هل  وه  الإ  هلإآل  هللا  وهو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-4 << نوعمست الفأ  ءايضب  مكيتأي  هللا  ريغ  هلإ  نم  ةمايقلا  مويلا  ىلإ  ادمرس  ليلا  مكيلع  هللا  لعج  نإ  متيأرأ  لق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةشقانملا5-
-6............ << ةرخآلاو ىلوألا  يف  دمحلا  هل  وه  الإ  هلإآل  هللا  وهو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 ...........<< ادمرس ليلا  مكيلع  هللا  لعج  نإ  متيأرأ  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-8 .......<< ادمرس راهنلا  مكيلع  هللا  لعج  نإ  متيأرأ  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا9-

-10 << نوركشت مكلعلو  هلضف  نم  اوغتبتلو  هيف  اونكستل  راهنلا  ليلا و  مكل  لعج  هتمحر  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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